
    

 
    

 

  

  
  
  

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
 

 
 

 
  

 
 
  

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

  
  

  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1

 Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Sammanträde med Kommunfullmäktige 
Plats och tid Östanåskolans aula kl. 13:00-19.10 
Beslutande 

Ledamöter Mats Danielsson (M)
Ingbritt Martinsson (C)
Gun-Britt Henning (S)
Sebastian Hörlin (S) 
Lennart Nilsson (C)
Markus Kyllenbeck (M) tjänstgörande ersättare för Tomas Erazim (M)
Ulf Svensson (SD)
Johan Starck (S)
Mattias Ingeson (KD), § 181-184
Annelie Hägg (C) 
Annelie Sjöberg (M) 
Ingegerd Axell (S) 
Johan Ragnarsson (V)
Elisabeth Werner (SD)
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Birgitta Johansson (S)
Anders Gustafsson (M)
Sven-Olov Lindahl (L)
Kjell Axell (S)
Lea Peterson (MP) 
Bo Ljung (KD), § 181-182
Maria Havskog (C)
Christina Bladh (S)
Mats Svensson (SD)
Stig Axelsson (S)
Marie-Louise Gunnarsson (M) 
Bertil Granman (S)
Erling Johansson (C), tjänstgörande ersättare för Julia Liderfelt (C) 
Helena Möller (SD)
Magnus Berglund (KD)
Ami Fagrell (V)
Ulf Björlingson (M) 
Lars Aronsson (S) 
Stellan Johnsson (C)
Vernisa Gazibara (S) tjänstgörande ersättare för Mikael Andreasson (S)
Jan Hall (M) tjänstgörande ersättare för Jes Suhr (M) 
Urban Svensson (SD)
Magnus Alm (L) tjänstgörande ersättare för Micael Carlsson (L)
Per Sixtensson (C) tjänstgörande ersättare för Sandra Mulaomerovic (C) 
Birgitta Liljerås Larm (KD) tjänstgörande ersättare för Roddy Brun (KD), § 182-197
Eva Ekenberg (MP)
Kristina Carlo (M)
Lars Persson (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S)
Tommy Ingvarsson (C)
Alexandra Åhlfeldt (SD) tjänstgörande ersättare för Claes Blomqvist (SD)
Lennart Gustavsson (S)
Lars Ugarph (M)
Jan Nilsson (C)
Jürgen Beck (V) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

https://13:00-19.10
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

Övriga närvarande 

Tjänstepersoner 

Övriga 

Utses att justera 

Justeringens plats 
och tid 

Underskrifter 
Sekreterare 

Ordförande 

Justerande   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Anneli Gustafsson, sekreterare, föredragande 
Tord du Rietz, kommundirektör 
Karin Höljfors, ekonomichef, § 181-183 

Stig Andersson, kommunrevisionen 
Marianne Löwgren, kommunrevisionen
Lena Korsberg, kommunrevisionen 

Marie-Louise Gunnarsson (M) och Bertil Granman (S) 

Stadshuset 2021-10-28 

…………………………………………… 
Anneli Gustafsson 

…………………………………………… 
Mats Danielsson 

………………………………………… 
Marie-Louise Gunnarsson (M) 

Paragrafer 181-197 

………………………………………… 
Bertil Granman (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Datum då anslag 
publiceras 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kommunfullmäktige 

2021-10-21 

Stadshuset 

2021-10-29 Datum då anslag 2021-11-20 
tas bort 

…………………………………………… 
Anneli Gustafsson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

§ 181 Allmänhetens frågestund 5 
-
6 

§ 182 Budget 2022-23, verksamhetsplan 2024 - förslag till sektorsramar 2021/134 7 
-
16 

§ 183 Budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024 - Höglandsförbundet 2021/165 17 

§ 184 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och 2021/221 18 
renhållningsavgifter för 2022 -

19 
§ 185 Nya abonnemangsavgifter för bredband till privatkunder 2021/233 20 

§ 186 VA-plan 2019-2022 - uppföljning 2021/241 21 

§ 187 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör det lätt att göra rätt - 2021/112 22 
motion -

24 
§ 188 Förändra och anpassa arbetssättet efter covid-19 pandemin - 2021/131 25 

motion -
26 

§ 189 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - motion 2020/221 27 
-
29 

§ 190 Bygg en cykelban, så kallad Bumptrack i Höreda by - 2021/251 30 
medborgarförslag 

§ 191 Varmvattenbassäng - medborgarförslag 2021/255 31 

§ 192 Förbättra skolmaten i Eksjö kommun - medborgarförslag 2021/256 32 
-
33 

§ 193 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 2021 2021/158 34 

§ 194 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs Minne Årsredovisning 2020 2021/260 35 

Valärenden 

§ 195 Avsägelse av uppdrag - Annika Hultqvist (S) 2021/259 36 

§ 196 Val av andre vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden 2021/247 37 
efter Lars Aronsson (S) 

§ 197 Val av ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden efter Britt-Marie 2021/222 38 
Palm (S) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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5

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 181 Allmänhetens frågestund 

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor till fullmäktigeledamöterna. 

Urban Lindqvist ställer följande fråga angående pågående planering för 
Gummarpsnäset; 

Är ledamöterna, inför kommande beslut, medvetna om; 

att den föreslagna planen, om den realiseras, kommer att skapa ett väldigt stort
tryck på det natursköna Gummarpsnäset och Gummarps by och på den Natura 
2000-skyddade sjön och på tillfartsvägen, som kommer att behöva byggas i ny
sträckning, (50 fastigheter är mera än vad Gummarps by och Förenäs har 
tillsammans – och dagis, skola och närservice saknas),  

och att boende i Gummarps by och på näset, för att kunna acceptera 
utbyggnaden, kräver en mera småskalig etablering, helst i form av 
fritidsbebyggelse, som borde kunna ge acceptabel finansiering av kommande VA-
satsning, och markägaren rimlig möjlighet att realisera sina tillgångar. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Anders Gustafsson (M) ger följande 
svar: 

För cirka ett år sedan beslutade samhällsbyggnadsnämnden att återigen aktualisera 
frågan om detaljplan. Fråga har varit uppe tidigare, men har avvisats av 
Länsstyrelsen på grund av avsaknad av lämplig VA-lösning för området. 

Eksjö Energi AB har presenterat en lösning på denna fråga, och som 
kommunfullmäktige har godkänt, genom att bilda ett verksamhetsområde för 
vatten och avlopp, där bland annat Gummarpsnäset ingår. 

Ett initiativ har tagits från förvaltningen om att göra ett omtag i detaljplanefrågan, 
vilket en enhällig nämnd ställt sig bakom. Förvaltningen har utarbetat ett utkast 
utifrån de begränsningar som gäller bland annat strandskyddet. Detta utkast har 
varit ute på samråd, en första kontakt med myndigheter, verksamheter och 
berörda personer i det aktuella området. 

Vid samhällsbyggnadsnämndens senaste möte 13 oktober redovisades de
synpunkter som lämnats. Förvaltningen har redovisat för de synpunkter som 
kommer att arbetas in i förslag till nästa etapp. Nämnden godkände enhälligt
samrådsredogörelsen. 

Nästa steg är granskningsskedet, det vill säga när förvaltningen presenterar ett
omarbetat förslag utifrån samrådet, politikens ställningstaganden etcetera. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 

 

 
  

   

  

 

  

 
  

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Detta förslag kommer att processas, dels med berörda, dels med allmänheten. 
Detaljplanen kommer att vara utställd och tillgänglig på kommunens hemsida den 
tid som granskningstiden omfattar. 

När granskningsskedet är avslutat gör nämnden en ny bedömning utifrån det
underlag som kommit in. I det fall nämnden anser att arbetet med detaljplanen, 
ska fortsätta, lämnas ett beslutsförslag till kommunstyrelsen för politisk beredning
inför beslut i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut kan överklagas enligt gällande regelverk. 

Prognos för antagande är andra kvartalet 2022. 

Därefter ställer Lars-Evert Björck följande frågor om Klinten. 

Höreda kommun köpte Klinten innan kommunsammanslagningen på sjuttiotalet. 

Cirka 4,5 mnkr har överförts från Klinten till Eksjö kommun. Lars-Evert Björck 
har ställt ett antal medborgarförslag som han vill ha svar på. 

Vad kommer att hända med Klinten, och varför kom Lars-Evert Björck inte in på 
det dialogmöte som hölls i början av oktober? Dörren var låst. 

Kommunstyrelsens ordförande Annelie Hägg (C) ger följande svar: 

Klinten är ett pågående ärende och har så varit under lång tid. 

Intentionen var egentligen att frågan om Klinten skulle ha hanterats förra året. 
Utifrån frågeställningen om Klinten ska vara kvar i kommunalt ägande, eller om 
det ska avyttras. 

För cirka två veckor sedan genomfördes ett dialogmöte kring Klinten. 

Det fanns för ett år sedan ett antal intressenter som var intresserade – och som nu 
bjöds in. Även andra som visat intresse var inbjudna. 

Mötet hölls i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. Dörren passades mellan 
klockan 17.45 och cirka klockan 18.10. Det är bara att beklaga att Lars-Evert 
Björck inte kunde komma in på mötet. 

Utifrån mötet har möjligheten getts att komma in med skriftlig intresseanmälan 
senast idag, 21 oktober, för att beskriva om man är intresserad av att hyra eller 
köpa Klinten. Med utgångspunkt därifrån ska underlaget sonderas och ett ärende
ska tas upp till politiken för att hantera det långsiktigt och lägga planen för 
Klintens framtid. 

Tanken är att ärendet ska upp på ledningsutskottets sammanträde i november. 
Skulle mer tid behövas, så kommer den tiden att ges. Nu ska ett bra underlag tas 
fram för att få till stånd ett politiskt beslut. Målsättningen är att ett beslut ska vara 
klart före årsskiftet, med reservation för att det kan dra ut på tiden. 

Då inga ytterligare frågor ställs förklarar ordförande frågestunden avslutad. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 182 Budget 2022–2023, verksamhetsplan 
2024 - förslag till sektorsramar 
Dnr KLK 2021/134 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år 
(mnkr): 2022 2023 2024 

Samhällsbyggnadssektorn
Tillväxt- och utvecklingssektorn
Barn- och utbildningssektorn 
Sociala sektorn 

  45,4
  63,4
487,8  
483,4 

45,6 
62,1 

497,0  
480,7  

46,5 
63,9 

498,7 
479,2 

Kommunledningskontoret
Ks/kf/nämnder
Överförmyndaren
Revisionen

  63,8
 7,2
 2,3
 1,4

 64,7 
7,1
 2,3
 1,4

66,3 
  7,1 
  2,4 
  1,4 

Ej sektorsbundet: 
Personal ofördelat   17,8  41,5  66,2 
Kapitalkostnad ofördelat
Resultatfond

    6,1
 1,0

   -1,8 
1,0 

-6,2 
  1,6 

Utvecklingsmedel
Ks Oförutsett

 1,4
 1,0

 1,1
 0,7

  2,6 
  1,0 

Ks integrationsmedel
Totalt

 0,3
                    1 182,2  

0,3 
1 203,6

0,3 
1 230,8 

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt 
följande: - kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende - 
ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende Anslaget får inte avse 
ordinarie verksamhetskostnader, 

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2022-2024 i enlighet
med nedanstående: 

2022 2023 2024 
Samhällsbyggnadssektorn 19,9 19,9 26,0 
Tillväxt- och utvecklingssektorn  5,9  4,8   6,0  
Barn- och utbildningssektorn  7,4  4,4   5,2 
Sociala sektorn  3,5  2,3   2,5 
Kommunledningskontoret   4,9  9,6   6,1 
Totalt 41,5  41,0 45,8  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A 
och B, 

Tabell A, Resultatbudget  
Bokslut Prognos Budget Budget Budget 

RESULTATBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024 
Verksamhetens nettokostnader -1 088,1 -1 144,7 -1 174,1 -1 196,7 -1 228,2 
Avskrivningar -24,0 -23,9 -28,0 -26,4 -22,0 
Verksamhetens nettokostnader -1 112,1 -1 168,7 -1 202,1 -1 223,1 -1 250,1 
Skatteintäkter 818,2 857,6 882,9 910,6 935,8 
Generella statsbidrag och utjämning 335,8 342,0 338,3 332,0 334,4 
Verksamhetens resultat 41,9 30,9 19,0 19,5 20,0 
Finansiella intäkter 7,2 5,5 6,2 6,2 6,2 
Finansiella kostnader -1,2 -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 
Resultat efter finansiella poster 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4 
Extraordinära poster 
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4 
Resultat / skatteintäkter o bidrag 4,2% 3,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys) 
Den löpande verksamheten 
Årets resultat 47,9 35,8 24,5 24,9 25,4 
Justering för avskrivningar/nedskrivning 24,0 23,9 28,0 26,4 22,0 
Justering för avsättning 1,7 -0,4 -2,9 -0,4 -0,4 
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 73,6 59,3 49,6 50,9 47,0 
Förändring kortfristiga fordringar och förråd -4,4 
Förändring kortfristiga skulder 20,3 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 89,5 59,3 49,6 50,9 47,0 

Investeringsverksamheten 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -25,8 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4 
Förändring finansiella anläggningstillgångar -73,3 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -99,1 -53,9 -44,7 -41,7 -42,4 

Finansieringsverksamheten 
Minskning långfristiga fordringar 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 84,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
Årets kassaflöde 74,7 5,4 4,9 9,2 4,6 
varav finansiellt sparande (mål) 5,0 5,0 5,0 5,0 
Likvida medel vid årets början 62,6 62,6 68,0 72,9 82,1 
Likvida medel vid årets slut 137,3 68,0 72,9 82,1 86,7 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

  

  

 

 

 
 

 

  
 

   

 
   
 

  
  

  
  

 

 
 

 
    

    

  

     

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

9

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Tabell B, Balansbudget 
Bokslut Budget Budget Budget Budget 

BALANSBUDGET 2020 2021 2022 2023 2024 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 528,8 545,5 560,8 581,2 
Omsättningstillgångar 249,3 256,3 265,3 270,0 
Summa tillgångar 774,2 778,1 801,8 826,0 851,2 
Eget kapital, avsättningar 
Eget kapital 
Anläggningskapital 497,3 508,1 525,5 541,4 562,2 
Rörelsekapital -35,4 -14,9 -7,9 1,1 5,8 
Summa eget kapital 461,8 493,2 517,7 542,5 568,0 
därav årets resultat 41,6 31,4 24,5 24,9 25,4 
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner 15,0 15,2 14,9 14,6 14,7 
Avsatt för deponi 1,6 1,2 0,8 0,4 0 
Summa avsättningar 16,6 16,4 15,7 15,0 14,7 
Skulder 
Långfristiga skulder 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
Kortfristiga skulder 264,2 264,2 264,2 264,2 264,2 
Summa skulder 268,5 268,5 268,5 268,5 268,5 
Summa ek, avsätt & skuld 747,0 778,1 801,8 826,0 851,2 

Soliditet 59,7% 63,4% 64,6% 65,7% 66,7% 
Pensionsskuld tom 1997 års 
åtaganden 409,7 393,0 380,2 365,6 352,0 
Soliditet inkl 
pensionsförpliktelser 6,7% 12,9% 17,1% 21,4% 25,4% 
Borgensförbindelser 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148 

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Birgitta Johanson (S), Kjell Axell (S), Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Bertil 
Granman (S), Lars Aronsson (S), Vernisa Gazibara (S), Lars Persson (S), Lennart
Gustavsson (S), Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP), Johan Ragnarsson (V), 
Ami Fagrell (V) och Jürgen Beck (V) reserverar sig till förmån för egna förslag. 

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2022 är
kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av 
kommunfullmäktige i kommunprogrammet. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till beslut om Budget 2022–2023, verksamhetsplan 2024 och förslag till
sektorsramar har lagts till kommunfullmäktige; kommunstyrelsens, 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets, Miljöpartiets och Sverigedemokraternas. 

Bilaga 1, 2, 3, 4 och 5. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Synpunkter på förslag till budget har lämnats av DIK – fackförbundet för 
information och kultur, och från fackförbundet Kommunal. 

Kommunstyrelsen har 2021-09-28 beslutat 
att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till
internbudget till kommunstyrelsen i november utifrån de ramar som 
kommunfullmäktige fastställer,  

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala: 
att resurser för volymökning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd samt bygglov 
tillförs 
att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen 
att resurser tillförs för köp av tjänster i samband med att tidigare beslutad 
neddragning av trädgårdsmästartjänst verkställs 
att resurser tillförs för ökade driftkostnader för el-laddstationer 
att tidigare beslut om utebliven indexökning enskilda vägar återtas 

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala: 
att ramen tillförts resurser för hyresökningar
att resurser tillförts för hälsocenter från 2024 
att lokalkostnader Norra Storgatan tillförts
att resurser för internationell samordning tas bort 
att resurser för sektorsutveckling tas bort
att resurser för Kulturscen tillförs med halvårseffekt från 2023 istället för 
helårseffekt 
att resurser för Småladsrallyt tillförs 2022 
att anpassning sker efter minskad efterfrågan på kommunalt aktivitetsbidrag
att effektivisering på museet sker från 2022 
att kostnader för Smålands Turism minskar ramen och resurser för annan 
marknadsföring tillförs 
att resurser för sommaraktiviteter tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna 
tillförs 
att resurser för årets lägerkommun tillförs 2024 
att resurser för återuppstart av föreningsverksamhet efter pandemin
att resurser för aktivitetsbidrag minskas 
att driftmedel för näringsliv minskas
att effektivisering sker genom utökat utbildningsutbud på Campus I12 
att resurser för städ minskar på Campus I12
att effektiviseringar av processer genomförs på Campus I12 

att till barn- och utbildningssektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar samt minskade 
intäkter från migrationsverket 
att grundbemanning i förskola utökas från 2,73 till 2,8 per avdelning
att resurser för ökad andel förskollärare tillförs 
att resurser för arbetskläder inom förskola och fritidshem tillförs 
att tidigare beslut om om- och tillbyggnad av Norrtullskolan skjuts till att ha 
delårseffekt 2024 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

att resurser tillförs för IT-pedagogik under hela planperioden 
att fortsätta med förstärkning på Furulundsskolan
att resurser tillförs för läsa-skriva-räkna garanti 
att resurser tillförs för ökad lärartäthet i grundskolan
att utökning av lärare på estetprogram sker 
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen
tillförs 
att utökning av psykologtjänst sker
att ökade resurser för läromedel tillförs 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna 
tillförs   

att till sociala sektorns ram uttala: 
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och 
funktionshinderomsorg samt socialt stöd 
att utökning av resurser inom äldreomsorgen sker med statsbidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
att tillföra resurser för att minska ensamarbete på demensenheter
att tillföra resurser för utemiljön på äldreboenden 
att budgeterade intäkter för äldreomsorgsavgifter ökas efter utfall
att resurser för kompetensutveckling av personal inom måltidsorganisationen 
tillförs 
att renovering och tillbyggnad av Verkstadsgatans gruppboende ska ske 
att tillföra administrativa resurser till funktionshinderomsorgen och/eller 
biståndsenheten 
att tillföra resurser för arbetskläder inom funktionshinderomsorgen
att resurser tillförs försörjningsstöd och placeringskostnader 
att förbättra ventilationen i gamla polishuset
att fastighetseffektiviseringar ska genomföras 
att resurser för samordnare för samverkan kring barn- och unga mellan sektorerna 
tillförs 

att till kommunledningskontorets ram uttala: 
att tillföra resurser för kvalitetstrateg för digitalt beslutsstöd/verksamhetssystem 
för styrning och ledning med delårseffekt 2024 
att tillföra resurser för delfinansiering av en upphandlartjänst tillsammans med 
bolagen 
att minska resurser för fastighetskostnader och övriga kostnader
att tillföra resurser för delfinansiering av en HR-administratör 
att minska resurser för företagshälsovård och personlarm 
att ks/kf/nämnder ska göra en effektivisering 2023. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 

 
 

 
 

  
 

 

  
  

 

   

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

 
  

 

 
 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

12

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Yrkanden 

Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar 

Annelie Hägg (C), Sven-Olov Lindahl (L), Maria Havskog (C), Bo Ljung 
(KD), Mattias Ingeson (KD), Bo-Kenneth Knutsson (C), Jan Nilsson (C),
Marie-Louise Gunnarsson (M), Markus Kyllenbeck (M), Tommy 
Ingvarsson (C), Anders Gustafsson (M), Ulf Björlingson (M), Stellan 
Johnsson (C) och Lars Ugarph (M) 

bifall till kommunstyrelsens förslag till Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar. 

Sebastian Hörlin (S), Kjell Axell (S), Lars Aronsson (S), Johan Starck (S) 
och Stig Axelsson (S) 

bifall till Socialdemokraternas förslag till Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 
– förslag till sektorsramar. 

Johan Ragnarsson (V), Jürgen Beck (V) och Ami Fagrell (V) 

bifall till Vänsterpartiets förslag till Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar. 

Lea Petersson (MP) och Eva Ekenberg (MP) 

bifall till Miljöpartiets förslag till Budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar. 

Ulf Svensson (SD) 

bifall till Sverigedemokraternas förslag till Budget 2022-2023, verksamhetsplan 
2024 – förslag till sektorsramar. 

Annelie Hägg (C) med bifall av Mattias Ingeson (KD), Bo-Kenneth
Knutsson (C), Marie-Louise Gunnarsson (M), Markus Kyllenbeck (M), 
Anders Gustafsson (M), Ulf Björlingson (M), Stellan Johnsson (C) och Lars 
Ugarph (M) 

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2022 är 
kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av 
kommunfullmäktige i kommunprogrammet. 

Sebastian Hörlin (S), med bifall av Kjell Axell (S), Lars Aronsson (S), Johan
Ragnarsson (V), Johan Starck (S), Eva Ekenberg (MP) och Ami Fagrell (V) 

att 690 tkr omfördelas från utvecklingsmedel till sektorsram för tillväxt- och 
utvecklingssektorn i syfte att inte genomföra någon besparing inom verksamheten 
för Eksjö Museum och Eksjö Tourist Center. 

Annelie Hägg (C) med bifall av Ulf Björlingson (M) avslag på Sebastian 
Hörlins ändringsyrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  
  

 
  

 

 

 

 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Sebastian Hörlin (S), med bifall av Kjell Axell (S), Lars Aronsson (S), Johan 
Ragnarsson (V), Johan Starck (S) och Ami Fagrell (V) 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en genomlysning med stöd av 
extern part avseende de delar av kommunens verksamheter där kommunen 
avviker gentemot andra kommuner enligt den ekonomiska genomlysning som 
tidigare har genomförts, samt att omfördela 400 tkr från utvecklingsmedel till 
ändamålet. 

Annelie Hägg (C) med bifall av Ulf Björlingson (M) avslag på Sebastian 
Hörlins tilläggsyrkande. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunfullmäktiges 
godkännande, proposition på Sebastian Hörlins ändringsyrkande att 690 tkr 
omfördelas från utvecklingsmedel till sektorsram för tillväxt- och 
utvecklingssektorn i syfte att inte genomföra någon besparing inom verksamheten 
för Eksjö Museum och Eksjö Tourist Center, mot avslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Sebastian Hörlins ändringsyrkande. 

Omröstning 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Sebastian Hörlins ändringsyrkande
Nej-röst för avslag 

Vid omröstningen avges 18 Ja-röster och 25 Nej-röster medan 6 avstår från att 
rösta. 

Bilaga 6. 

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Birgitta Johanson (S), Kjell Axell (S), Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Bertil 
Granman (S), Lars Aronsson (S), Vernisa Gazibara (S), Lars Persson (S) och 
Lennart Gustavsson (S), Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP), Johan 
Ragnarsson (V), Ami Fagrell (V) och Jürgen Beck (V) reserverar sig mot beslutet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

14

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Därefter ställer ordförande med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Vänsterpartiets förslag till budget mot Miljöpartiets förslag till budget. 

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Birgitta Johanson (S), Kjell Axell (S), Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Bertil 
Granman (S), Lars Aronsson (S), Vernisa Gazibara (S), Lars Persson (S), Lennart 
Gustavsson (S), Mats Danielsson (M), Ingbritt Martinsson (C), Lennart Nilsson 
(C), Markus Kyllenbeck (M), Mattias Ingeson (KD) Annelie Hägg (C), Annelie 
Sjöberg (M), Bo-Kenneth Knutsson (C), Anders Gustafsson (M), Sven-Olov 
Lindahl (L), Bo Ljung (KD),  Maria Havskog (C), Marie -Louise Gunnarsson (M), 
Erling Johansson (C), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson (M), Stellan 
Johnsson (C), Jan Hall (M),  Magnus Alm (L), Per Sixtensson (C), 

Birgitta Liljerås Larm (KD), Kristina Carlo (M), Tommy Ingvarsson (C), Lars 
Ugarph (M), och Jan Nilsson (C) deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Vänsterpartiets förslag till budget. 

Vidare ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition på 
Sverigedemokraternas förslag till budget mot Vänsterpartiets förslag till budget. 

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Birgitta Johanson (S), Kjell Axell (S), Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Bertil 
Granman (S), Lars Aronsson (S), Vernisa Gazibara (S), Lars Persson (S), Lennart
Gustavsson (S), Mats Danielsson (M), Ingbritt Martinsson (C), Lennart Nilsson 
(C), Markus Kyllenbeck (M), Mattias Ingeson (KD) Annelie Hägg (C), Annelie 
Sjöberg (M), Bo-Kenneth Knutsson (C), Anders Gustafsson (M), Sven-Olov 
Lindahl (L), Bo Ljung (KD),  Maria Havskog (C), Marie -Louise Gunnarsson (M), 
Erling Johansson (C), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson (M), Stellan 
Johnsson (C), Jan Hall (M),  Magnus Alm (L), Per Sixtensson (C), Birgitta Liljerås
Larm (KD), Kristina Carlo (M), Tommy Ingvarsson (C), Lars Ugarph (M), och 
Jan Nilsson (C) deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Sverigedemokraternas förslag till budget. 

Därefter ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Socialdemokraternas förslag till budget mot Sverigedemokraternas förslag till
budget. 

Mats Danielsson (M), Ingbritt Martinsson (C), Lennart Nilsson (C), Markus 
Kyllenbeck (M), Mattias Ingeson (KD) Annelie Hägg (C), Annelie Sjöberg (M), 
Bo-Kenneth Knutsson (C), Anders Gustafsson (M), Sven-Olov Lindahl (L), Bo 
Ljung (KD),  Maria Havskog (C), Marie -Louise Gunnarsson (M), Erling 
Johansson (C), Magnus Berglund (KD), Ulf Björlingson (M), Stellan Johnsson (C), 
Jan Hall (M),  Magnus Alm (L), Per Sixtensson (C), Birgitta Liljerås Larm (KD), 
Kristina Carlo (M), Tommy Ingvarsson (C), Lars Ugarph (M), och Jan Nilsson (C) 
deltar inte i beslutet. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag till budget. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Ulf Svensson (SD), Elisabeth Werner (SD), Mats Svensson (SD), Helena Möller 
(SD), Urban Svensson (SD) och Alexandra Åhlfeldt, (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 

Vidare ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition på
kommunstyrelsens förslag till beslut mot Socialdemokraternas förslag till budget. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget 
2021–2022, och verksamhetsplan 2023. 

Omröstning 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag till beslut 

Vid omröstningen avges 25 Ja-röster och 18 Nej-röster medan 6 avstår från att 
rösta. 

Bilaga 7. 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Därefter ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Annelie Häggs tilläggsyrkande att mål för god ekonomisk hushållning i 
verksamheten i budget 2022 är kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via 
indikatorer och är antagna av kommunfullmäktige i kommunprogrammet. 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Annelie Häggs tilläggsyrkande. 

Slutligen ställer ordförande, med kommunfullmäktiges godkännande, proposition 
på Sebastian Hörlins (S) tilläggsyrkande att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
ansvara för en genomlysning med stöd av extern part. Genomlysningen ska avse 
kommunens övergripande organisation samt de delar av kommunens 
verksamheter där kommunen avviker gentemot andra kommuner enligt den 
ekonomiska genomlysning som tidigare har genomförts. För dem relevanta delar 
av resultat, ska delges den parlamentariska beredningen, mot avslag. 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Sebastian Hörlins tilläggsyrkande. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Omröstning 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning ställs upp och godkänns. 

Ja-röst för Sebastian Hörlins tilläggsyrkande. 

Nej-röst för avslag. 

Vid omröstningen avges 18 Ja-röster och 25 Nej-röster medan 6 avstår från att 
rösta. 

Bilaga 8. 

GunBritt Henning (S), Sebastian Hörlin (S), Johan Starck (S), Ingegerd Axell (S), 
Birgitta Johanson (S), Kjell Axell (S), Christina Bladh (S), Stig Axelsson (S), Bertil 
Granman (S), Lars Aronsson (S), Vernisa Gazibara (S), Lars Persson (S) och 
Lennart Gustavsson (S), Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP), Johan 
Ragnarsson (V), Ami Fagrell (V) och Jürgen Beck (V) reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14
Socialdemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar
Vänsterpartiets förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till 
sektorsramar 
Miljöpartiets förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – förslag till 
sektorsramar 
Sverigedemokraternas förslag till budget 2022-2023, verksamhetsplan 2024 – 
förslag till sektorsramar
Synpunkter från DIK 
Synpunkter från Kommunal 

Utdrag: 
Ekonomiavdelningen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 183 Budget 2022, verksamhetsplan 2023–
2024 - Höglandsförbundet 
Dnr KLK 2021/165 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utöka Höglandsförbundets Revisorers budget med 50 tkr för 2022 och att 
Eksjö kommun solidariskt bär sin andel av budget för revisionen, samt 

att godkänna Budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024 för
Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning 
I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 
1 195 tkr för 2022, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen exkluderat 
ekonomisystemet. Resultatet för 2023 budgeterats med 1 procent och för 2024
med 1 procent. Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 
2020 uppgå till 10 500 tkr. 

Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster 
beräknas uppgå till 128 procent under 2022. För budget 2022 och 
verksamhetsplan 2023–2024 beräknas självfinansieringsgraden uppnå det angivna 
målet 100 procent. Förbundets omsättning ökar med 7 procent i budget 2022 mot
föregående år. Ökning består framförallt på att det nya ekonomiservicekontoret
och GIS-systemet är inkluderat i budgeten. 

Höglandsförbundets budget 2022 tillsammans Höglandsförbundets revisorers 
budget 2022 har, efter direktionens beslut 2021-05-28, varit ute på samråd i de 
fem medlemskommunerna. Vid samråden har inga synpunkter om justering av 
budgeten framförts, däremot framkommer att revisionens budget bör höjas med 
50 tkr för 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14
Direktionens beslut 2021-08-27 Budget 2022 för Höglandsförbundets revisorer 
Direktionens beslut 2021-08-27 Budget 2022 och verksamhetsplan 2023–2024
Budget 2022 med verksamhetsplan 2023-2024 
Budget 2022 för revisorerna i Höglandsförbundet  

Utdrag: 
Höglandsförbundet 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 

 
  

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 184 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, 
fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2022 
Dnr KLK 2021/221 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att brukningstaxa för VA höjs med 4,5 procent 

att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 4,5 procent 

att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att höja fjärrvärmetaxan med 1,2 
procent, anmäls 

att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att godkänna att 80 procent av 
renhållningstaxan för 2022 regleras i enlighet med oktober månads index 2021, 
anmäls.  

Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare 

att Eksjö Elnät AB:s beslut 2021-08-27 § 23 att elnätstarifferna höjs med 2
procent, anmäls 

att Eksjö Energi ELIT AB:s beslut 2021-08-27 § 25 att anslutningsavgift, 
nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade, anmäls. 

Samtliga ändringar gäller från 2022-01-01. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa 
eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion varefter Eksjö
Stadshus AB förelägger desamma för kommunfullmäktige för fastställelse. 

Fjärrvärmetaxa och renhållningsföreskrifter fastställs av styrelsen för Eksjö Energi 
AB och anmäls till kommunfullmäktige. 

Elnätstarifferna fastställs av styrelsen för Eksjö Elnät AB och anmäls till 
kommunfullmäktige. 
Anslutningsavgifter, nätavgifter och abonnemangsavgifter fastställs av styrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

för Eksjö Energi ELIT AB och anmäls till kommunfullmäktige. 

Redovisas sammanställning av beslut och förslag till beslut om taxejusteringar 
avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter 2022. 

Eksjö Energi AB:s förslag till beslut. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att brukningstaxa för VA höjs med 4,5 procent 

att avgifter enligt VA-taxan § 17 höjs med 4,5 procent 

att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att höja fjärrvärmetaxan med 1,2 
procent, anmäls 

att Eksjö Energi AB:s beslut 2021-08-27 § 31 att korrigera renhållningsavgifterna 
för 2021 i enlighet med index, anmäls 

Enligt renhållningstaxan, antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28, görs en 
indexreglering varje år med 80 procent av ersättningarna, med tillämpning av 
oktober månads avfallsindex. 

Då oktober månads index inte finns tillgängligt ännu kan någon exakt procentsats 
inte redovisas. Preliminär beräkning pekar mot en höjning av avgifterna för 
renhållning med 2,1 procent och för slamsugning med 1,8 procent.
Exakt höjning anmäls till kommunfullmäktige efter november månad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-09-14 
Komplettering från John Petersson, VD Eksjö Energi AB
Tjänsteskrivelse från Anneli Gustafsson, kommunsekreterare 2021-09-07 
Eksjö Energi AB beslut 2021-08-27
Eksjö Energi Elit AB beslut 2021-08-27 
Eksjö Elnät AB beslut 2021-08-27 

Utdrag: 
Eksjö Energi AB 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 185 Nya abonnemangsavgifter för bredband 
till privatkunder 
Dnr KLK 2021/233 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö Energi Elit AB har 2021-08-27 beslutat 

att sänka priset för bandbredden 250 Mbps från 509 kronor till 459 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 457 kronor till 407 kronor 

att sänka priset för bandbredden 500 Mbps från 709 kronor till 609 kronor i
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 657 kronor till 557 kronor 

att sänka priset för bandbredden 1 000 Mbps från 959 kronor till 709 kronor i 
månaden inklusive moms där helkundspriset sänks från 907 kronor till
657 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28
Eksjö Stadshus AB beslut 2021-09-14 
Eksjö Energi Elit AB beslut 2021-08-27
Eksjö Energi ELIT AB beslut  16 2021-06-17 

Utdrag: 
Eksjö Energi AB 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 186 VA-plan 2019–2022 - uppföljning 
Dnr KLK 2021/241 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att notera uppföljningen, samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny VA-plan. 

Johan Ragnarsson (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Eksjö kommun har sedan den 15 november 2018 en antagen VA-plan (vatten- 
och avloppsplan) för planperiod 2019–2022. I planen står det att ”VA-planen ska 
följas upp en gång varje år i syfte att planens intentioner efterföljs. Revidering av 
VA-planen ska ske vid behov då planens innehåll i väsentliga delar är inaktuell”.   

Del 3 i VA-planen, handlingsplan, har följts upp av VA-gruppen med 
representanter från samhällsbyggnadssektorn, Eksjö Energi AB och 
Emåförbundet. Utifrån uppföljningen anser samhällsbyggnadssektorn att flertalet
av VA-planens åtgärder är genomförda eller inaktuella, och att det finns ett behov 
om att ta fram en ny VA-plan under 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-07 
Uppföljning VA-plan 2021-09-07
VA-plan, 2018-11-15 

Utdrag: 
Eksjö Energi AB
Samhällsbyggnadssektorn 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 187 Förenkla att slänga mindre elavfall - gör 
det lätt att göra rätt - motion 
Dnr KLK 2021/112 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna genom Johan Starck och Sebastian Hörlin framför i motion 
2021-04-15 följande; 

För att slänga elavfall (exempelvis lampor och småelektronik) på rätt sätt måste 
kommuninvånarna idag bege sig till någon av våra återvinningscentraler (ÅVC) i 
Eksjö eller Ingatorp. Att ta med sig dessa saker är inga större problem om du ändå 
regelbundet åker med annat avfall till ÅVC. Ett besök på ÅVC underlättas, och är 
ibland direkt beroende av tillgång till bil, särskilt för boende i östra delarna av 
kommunen. 

Mindre hushåll har per år inte särskilt mycket av denna typ av avfall. Troligen 
skulle det underlätta för dessa, och många andra kommuninvånare, om det gick
att slänga denna typ av avfall på ett smidigare och mer lättillgängligt sätt än genom 
ett besök på ÅVC. Risken idag är att vissa delar av detta elavfall istället hamnar i 
hushållssoporna vilket absolut inte är rätt sätt att ta hand om avfallet ur 
miljösynpunkt. 

I Västerviks kommun har Västervik Miljö & Energi infört ”Samlaren”. Samlaren 
är ett miljöskåp som finns placerat vid flera livsmedelsbutiker. Där kan besökarna 
på ett enkelt sätt lämna smått, farligt elavfall (batterier, lampor och småelektronik), 
samtidigt som de handlar. Hanteringen underlättar för den enskilde och medför 
troligen också en bättre uppfyllelse vad gäller att elavfallet tas om hand på rätt sätt. 

Med stöd av ovanstående tycker motionärerna att kommunen ska införa en 
lösning som gör att kommuninvånaren kan slänga sitt elavfall närmare hemmet 
och på ett enklare sätt än att varje gång behöva besöka ÅVC. Ett exempel på en 
sådan lösning kan vara att införa något liknande som ”Samlaren” i Eksjö 
kommun. Det skulle dessutom kunna bidra till dubbel miljönytta med tanke på att
vissa bilresor som idag sker till ÅVC då kan undvikas. Med hänsyn till att 
återvinningscentralen och den typen av verksamhet idag drivs genom vårt helägda 
kommunala bolag Eksjö Energi AB, bör även samråd ske med dem i en sådan
fråga. Slutligen, för att uppnå alla delar av helheten med detta är det viktigt att 
lösningen, hur den än ser ut, erbjuds i flera av kommunens orter, framför 
förslagställarna. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S) yrkar därför att uppsamling av elavfall 
genom kommunens försorg ska möjliggöras på fler platser, än vid respektive
återvinningscentral, i enlighet med motionen. 

Av den utredning som gjorts framgår bland annat att det idag finns möjlighet att
slänga sitt elavfall på återvinningscentralerna i Eksjö och i Ingatorp. Det finns 
även möjlighet att slänga batterier i så kallade batteriholkar på 9 av 12 av de 
miljöstationer som Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, ansvarar för i 
Eksjö kommun. Eksjö Energi AB har även en tjänst som ingår i avtalet för
sophämtning, som innebär att kunden meddelar att hämtning ska ske två dagar 
innan hämtning där nämnt material kan lämnas vid tomtgräns tillsammans med 
vanliga soptunnan. 

Större fastigheter har krav på motsvarande hantering. Det finns även möjlighet för 
privatkunder att beställa hämtning av både vitvaror och grovavfall en gång per
månad. Hur detta fungerar kan läsas i bilaga ”Regler för grovsophämtning”. 
Kunskapen om att denna tjänst finns varierar sannolikt. 

Motionärerna belyser dock en viktig faktor att det finns en risk att en större andel 
elavfall hamnar i den brännbara soppåsen istället för i rätt sorteringskärl, på grund 
av att tillgängligheten är svår för den som inte har egen bil och långt till närmsta 
återvinningscentral, eller att informationen om vilka tjänster som är tillgängliga är 
bristfällig. 

Ett system som Västervik Miljö & Energi har infört är logiskt placerat vid 
matvarubutiker som är naturliga platser som huvuddelen av invånarna besöker 
med regelbundenhet. Ett likvärdigt system kan givetvis införas i Eksjö kommun i 
anslutning till matvarubutiker och/eller befintliga FTI stationer. 

Efter intervju med ansvarig på Västervik Miljö & Energi framkommer att
systemet fungerar väl efter att samarbetet med matvarubutiken förfinats. Initialt 
var det problem med skadegörelse då flera stöldförsök gjorts. Elavfallet kan i vissa 
fall inbringa ett värde. I Västervik är tömningsintervallet varierande men ungefär 
en gång i veckan där det lämnas in mest. Vid de mindre butikerna meddelar 
butiken när tömning behövs. Rekommendation att publika platser väljs och gärna 
i eller i anslutning till en entré. I Västervik används två olika typer av kärl med 
inköpskostnad cirka 20–25 tkr per styck respektive cirka 10–15 tkr per styck. 

Eksjö kommun genom Eksjö Energi AB arbetar i samverkan med Aneby och 
Nässjö kommuner för att införa hushållsnära insamling. Initialt kommer troligtvis 
tre fraktioner att erbjudas men det är inte osannolikt att det blir betydligt fler 
fraktioner som hämtas vid bostaden i framtiden. Om elavfall skulle kunna vara en 
de fraktionerna skulle servicenivån bli exceptionell och återvinningsgraden skulle 
sannolikt öka dramatiskt. Även om nuvarande system med beställning finns och i 
praktiken ger samma servicenivå, sker det dock inte med samma kontinuitet. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Om det är en genomförbar lösning går ännu inte att svara på, utan bör utredas 
ytterligare av Eksjö Energi AB i samband med införandet av fastighetsnära
insamling och den efterföljande påbyggnaden av antal fraktioner. 

Det råder en stor osäkerhet om hur FTI:s stationer kommer att påverkas, dels av 
införandet av fastighetsnära insamling och de nya kraven från Naturvårdsverket 
gällande producentansvar. Det medför också generellt en osäkerhet kring att 
införa nya system för insamling just nu, vilket är negativt. 

Slutsatsen är att Eksjö Energi AB i första hand bör utreda förutsättningarna för 
att omhänderta elavfall i samband med hushållsnära insamling samt förtydliga 
information och spridning kring den tjänst som redan finns idag. I andra hand bör 
förutsättningarna för att införa behållare för insamling av elavfall i flertalet av
kommunens orter utredas, i syfte att ytterligare öka återvinningsgraden av farligt 
avfall. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, 2021-09-28
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15 
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2021-09-08
Regler för grovsophämtning, Eksjö Energi AB, 2019-10-01 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-04-22
Motion från Johan Starck (S) och Sebastian Hörlin (S), 2021-04-15 

Utdrag: 
Johan Starck 
Sebastian Hörlin 
Eksjö Energi AB 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 188 Förändra och anpassa arbetssättet efter 
covid-19 pandemin - motion 
Dnr KLK 2021/131 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Ulf Svensson framför i motion 2021-04-22 följande. 

Coronapandemin har påverkat hela Jönköpings län och kommunernas olika sätt 
att arbeta. För att kunna bedriva det kommunala arbetet så har alla alternativa 
arbetssätt vuxit fram, och det digitala arbetssättet har vuxit sig allt starkare. 
Förhoppningsvis kommer vi att gå klokare ur denna pandemi och flera av de
anpassningar som gjorts i kommunen kan permanentas. Varje verksamhet och 
bolag har gjort anpassningar och man bör fundera på hur dessa kan utvecklas och 
effektivisera kommunen. 

Inom administration och politik kan det finnas vinster med arbete hemifrån och 
mer samordning för en effektivare verksamhet, (digitala möten), och med nya 
rutiner. Pandemin har inneburit ett stresstest för hela organisationen som belyst 
både styrka och svagheter samt luft i systemet. Detta bör ses som en möjlighet att
stå starkare inför framtiden. 

Med ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen ger samtliga 
organisatorer och kommunala bolag i Eksjö kommun i uppdrag att utreda vilka
arbetssätt som kan förändras, förbättras och permanentas framöver med lärdom 
av pandemin. 

I samband med att pandemin slog till i Sverige våren 2019, aktiverades staben i 
kommunen. Staben har letts av räddningschefen och består av personer från 
kommunledningskontoret och experter inom området såsom elevhälsochef och 
medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Stabens uppdrag har varit att följa händelseutvecklingen, sammanställa och delge 
information och föreslå beslut i olika ärenden rörande pandemin. Staben har 
under hela pandemin följt utvecklingen gällande arbetssätt, arbetsmetoder och 
arbetsmiljö. Staben rapporterar till förvaltningsledningsgruppen om hur arbetet 
fortskrider och så vidare. 

Gällande förändrade arbetssätt som motionären föreslår, pågår det arbetet sedan 
pandemin började. Förvaltningen med hjälp av staben är nu mitt uppe i att 
förbereda för en eventuell återgång till arbetsplatserna för de som arbetar hemma. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-10-21 

Samtidigt pågår och har pågått ett stort arbete att öppna upp verksamheterna som 
varit stängda. 

Nya riktlinjer för distansarbete är på väg till kommunstyrelsen för beslut. Gällande 
vilka digitala möten som ska fortsätta, kommer det utredas allt eftersom
möjligheten till fysiska möten öppnas upp. Det man vet idag är att kunskaperna 
gällande digitala möten har ökat, varför det inte kan anses som ett hinder i 
framtiden.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-04, 2021-09-28
Ledningsutskottets beslut 2021-09-14 
Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2021-09-07
Motion från Ulf Svensson (SD) 2021-04-22 

Utdrag: 
Ulf Svensson 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 189 Utveckla Klinten/ Sälj inte Klinten - 
motion 
Dnr KLK 2020/221 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen i den del som avser naturum, samt 

att i övrigt anse motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
I motion 2020-09-18 framför Johan Starck (S), Bertil Granman (S) och Tommy
Ingvarsson (C) att Klinten ska utvecklas till ett naturum, där miljöerna i de tre 
naturreservaten Kakelugnsmossen, Klinten och Skurugata ska beskrivas. De
framhåller också att ett naturum i Klinten även skulle avlasta parkeringarna vid 
Skurugata. 

Kommunfullmäktige återremitterade 2021-02-25 motionen till 
samhällsbyggnadssektorn angående fråga om Naturum, med uppdrag att kontakta 
Länsstyrelsen i Jönköping och Naturvårdsverket. 

Samhällsbyggnadssektorn har varit i kontakt med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i Jönköping län som förvaltar Store Mosse Naturum och Ydre
kommun som förvaltar Sommens Naturum. 

Naturvårdsverket har informerat om att nuvarande kriterier och riktlinjer för 
inrättande av naturum just nu ses över för att i framtiden skarpare ta ställning till 
var nya naturum ska inrättas. Beslut är inte fattade i frågan men frågeställningen är 
i huvudsak om naturum bör inrättas i mer tätbefolkade områden eller i glesbygd. 

Vidare informerar Naturvårdsverket att förutsättningarna för enskilda eller
kommunalt förvaltade naturum skiljer sig avsevärt från statligt förvaltade naturum, 
som har en säkrare långsiktig förvaltning. Enskilt och kommunalt förvaltade
naturum får generellt en finansiering om cirka 300–350 tkr per år i dagsläget. Det 
är förutsatt att det finns avsatta medel. Inga garantier finns att stödbidrag kan 
utges om Eksjö kommun inrättar ett naturum. Kommunen måste därför vara 
införstådda med att ett naturrums finansiering inte bör göras beroende av statlig 
finansiering. 

Samhällsbyggnadssektorn har vidare varit i kontakt med Länsstyrelsen i Jönköping 
som förvaltar Store Mosses Naturum i Värnamo, som är ett statligt förvaltat 
naturum. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Inställningen i dagsläget under rådande förutsättningar är att man är tveksam till 
att inrätta nya statligt förvaltade naturum i länet då det är resurskrävande samt att 
man hänvisar till Naturvårdsverkets pågående arbete avseende att se över kriterier 
och riktlinjer för inrättande av nya naturum. 

Ydre kommun har sedan ett och ett halvt år förvaltat Sommens Naturum. 
Föreståndaren har informerat att finansieringen av verksamheten är en 
återkommande fråga. Försäljning av litteratur samt guidade visningar är en 
förhållandevis liten intäkt, som marginellt bidrar till att bibehålla Naturum 
Sommen. Verksamheten är till allra största del helt beroende av att det finns ett 
stort lokalt engagemang med sponsorer från näringslivet samt att kommunen
tillsätter medel och personella resurser. 

Naturum är ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till. I 
Naturvådsverkets riktlinjer för naturum (rapport 6696) finns mer information om 
hur arbetet med naturum ska bedrivas i Sverige. I riktlinjerna finns information 
om vad som gäller för att kunna godkännas som naturum. De är bland annat
följande: 

Bemanning ska utformas så att verksamheten är öppen för allmänheten 
minst 1 000 timmar fördelade på minst 150 dagar.
För naturum ska det finnas ett föreståndarskap motsvarande minst 75 
procent av en heltidstjänst.
Verksamheten ska innehålla regelbunden och varierad 
programverksamhet, som omfattar minst 100 programpunkter under
minst sex månader. 

Kriterier och riktlinjer för att inrätta ett naturum är omfattande och 
resurskrävande. Ambitionen att Klinten ska vara tillgängligt för allmänhet, 
skolungdomar med mera bör kunna tillgodoses utan att inrätta ett naturum. 

Anläggningen i Klinten är en i flera avseenden kostnadskrävande anläggning i 
underhåll och standarden är mycket enkel. Eksjö kommun behöver fatta ett beslut 
om vad som ska ske med anläggningen i framtiden. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



29

  
  

  

 

    

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

      

 
 

 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2021-09-15
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2021-09-08 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-02-25
Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2020-12-10 
Motion från Johan Starck (S), Bertil Granman (S), Tommy Ingvarsson (C), 
2020-09-17 
Kriterier-bedömning-naturum 
Checklista-etablering-naturum 

Utdrag: 
Samhällsbyggnadsberedningen
Motionärerna 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 190 Bygg en cykelban, så kallad Bumptrack i 
Höreda by - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/251 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-04-21. 

Ärendebeskrivning 
Yvohn Thunborg föreslår i medborgarförslag 2021-09-24 att Eksjö kommun 
bygger en cykelban, en så kallad ”bumptrack” i Höreda by. 

Yvohn Thunborg bor vid landsvägen, Torsjävägen i Höreda. Hon ser barnen som 
cyklar omkring i samhället och på landsvägen. Där är hastighetsbegränsningen 40 
km per timme, men tyvärr kör både personbilar och tung trafik ofta snabbare. 

En bumptrack skulle få rum på gräset bredvid ”dammen”, mark som tydligen 
diskuteras med kyrkan just nu. Alternativt framför solcellsparken (kyrkans mark)? 
eller i änden av skolgården. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Yvohn Thunborg 2021-09-24 

Utdrag: 
Yvohn Thunborg 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 191 Varmvattenbassäng - medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/255 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat förslag till kommunstyrelsen med återredovisning till 
kommunfullmäktige senast 2022-04-21. 

Ärendebeskrivning 
Ann-Charlotte Karlsson framför i medborgarförslag 2021-10-15 följande: 

Varmvattenbassäng, 34 grader, saknas i Eksjö kommun. Det är många som skulle
kunna utnyttja en sådan. Bassängen i Nässjö är i det närmaste alltid fullbokad. 
Exempelvis kanske golvet kan sänkas i den lilla bassängen, vilket skulle göra att 
den vore fullbokad för jämnan. Förslagsställaren anser att en sådan investering 
skulle vara betald på ett år. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Ann-Charlotte Karlsson, 2021-10-15 

Utdrag: 
Ann-Charlotte Karlsson 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 192 Förbättra skolmaten i Eksjö kommun -
medborgarförslag 
Dnr KLK 2021/256 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att remittera redovisat medborgarförslag till kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Gymnasieprogrammet EK20 genom Elin Stejdahl, framför i medborgarförslag 
2021-09-26 att skolmaten i Eksjö kommun måste förbättras. I förslaget framförs 
bland annat följande. 

Mögligt bröd, broskbitar och senor i alla sorters kött och kyckling. Vattnig sås 
utan någon som helst form av krydda och överkokt pasta med massor utav olja i. 
Kött som vi vet inte är närproducerat och antagligen djur som inte behandlats bra.
Dessutom spydde en av våra klasskompisar efter att ha ätit maten och där tyckte 
vi gränsen var nådd. Det är detta vi måste stå ut med varje dag och försöka klara 
oss hela skoldagen på denna mat utan någon form av energi.  

För det första måste vi ha mat som är energi- och näringsrik för att klara av en hel 
skoldag och för att vi ska kunna prestera på den nivån som krävs av oss. Detta är
svårt när man inte kan äta sig mätt på maten på grund av den dåliga kvalitén.  

Att vi elever istället köper egen mat och olika mellanmål för att vi ska klara av hela 
dagen när vi egentligen ska kunna hålla oss mätta på den maten vi får. Detta 
skapar både problem för vår privata ekonomi och våra olika studier.  

För det andra att ha vetskapen om att köttet vi äter inte är svenskt eller
närproducerat, skapar en dålig känsla då man har vetskapen om att det både är 
dåligt för miljön och att djuren inte har behandlats bra. Hade ni velat äta köttet
om ni vetat om hur dåligt djuret behandlats och hur dålig inverkan det har på 
miljön? 

Vi i årskurs två på Ekonomiprogrammet på Eksjö Gymnasium vill att detta
problem ska tas upp och förhoppningsvis komma med en förändring. Vi vill ha 
mat som ger oss energi och som både är bra för oss och för miljön och det vet vi 
att ni också vill egentligen.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Elin Stejdahl, 2021-09-26 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Utdrag: 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

34

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 193 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
2021 
Dnr KLK 2021/158 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har genom socialtjänstlagen 16 kap. 6 f § och genom lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 28 f-g §§ skyldighet att till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera in gynnande beslut enligt 4 
kap 1 § Socialtjänstlagen, (SoL) och enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Rapporteringen gäller även avbrott i verkställighet om 
beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader. Denna rapportering sker på 
individnivå. 

Enligt 16 kap 6 h § SoL och 28 f-g §§ LSS ska denna statistikrapportering lämnas 
från socialnämnd till kommunfullmäktige i form av hur många, typ av bistånd
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Rapporteringen 
ska ske en gång per kvartal. 

Kvarstår från kvartal 1–2021: 
IFO – kontaktperson 
SoL OF -daglig verksamhet/ sysselsättning
Äldreomsorg – dagverksamhet 
Samtliga ärenden är verkställda eller avslutade under kvartal 2. 

Inga nya ärenden har rapporterats under andra kvartalet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut 2021-09-28 
Socialberedningens beslut 2021-09-15
Tjänsteskrivelse från Carina Strandesjö, socialt ansvarig socionom 2021-08-25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 



  
  

  

 

    

 

 

 

 
  

 

 

 

 

EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

35

Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 194 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Teschs 
Minne Årsredovisning 2020 
Dnr KLK 2021/260 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att ärendet anmäls. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningsberättelse för 2020 med tillhörande revisionsberättelse för stiftelsen 
Wilhelm och Emilie Teschs Minne, har upprättats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningsberättelse med tillhörande revisionsberättelse för 2020 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 195 Avsägelse av uppdrag - Annika Hultqvist 
(S) 
Dnr KLK 2021/259 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen från Annika Hultqvist (S), samt 

att överlämna ärendet till valberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Annika Hultqvist (S) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Annika Hultqvist 2021-10-11 

Utdrag: 
Annika Hultqvist
Valberedningen 
HR-avdelningen
Barn- och utbildningssektorn 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 196 Val av andre vice ordförande i tillväxt- 
och utvecklingsnämnden efter Lars Aronsson (S) 
Dnr KLK 2021/247 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att till andre vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden efter Lars 
Aronsson (S) utse Johan Andersson (S) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände 2021-09-23 avsägelsen från Lars Aronsson (S) 
som andre vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 

Utdrag: 
Johan Andersson 
HR-avdelningen
Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2021-10-21 

Kf § 197 Val av ersättare i tillväxt- och 
utvecklingsnämnden efter Britt-Marie Palm (S) 
Dnr KLK 2021/222 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att som ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden efter Britt-Marie Palm (S) 
utse Henrik Simonsen (S) till och med 2022-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige godkände avsägelsen från Britt-Marie Palm (S) som ersättare 
i tillväxt- och utvecklingsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2021-09-23 

Utdrag: 
Henrik Simonsen 
HR-avdelningen
Tillväxt- och utvecklingssektorn 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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